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   ИНФОРМАТОР 
 
Издање за  август 2012.године 

 

Формиран Привредни савјет 

општине Приједор 

 

У  Приједору је формиран Привредни 

савјет општине Приједор чији ће 

основни задатак бити да прати сва 

питања која су од интереса за привреду 

и локални економски развој ове 

општине.Начелник Приједора Марко 

Павић, који је именован за предсједника 

овог савјета,  потврдио  је да ће 

приоритетни задатак овог савјетодавног 

радног тијела  бити да припреми нову 

Стратегију развоја општине. 

„Ми смо урадили Стратегију развоја 

општине 2008-2013.године што значи да 

идуће године морамо донијети нови 

стратегију за наредних пет година . У 

припреми нове  стратегије одлучили  

смо да формирамо овај савјет који би 

активно учествовао као савјетовни 

орган у њеној изради“ казао је Павић. 

 

 
 

Он је додао да ће то бити само једна 

његова функција и да сматра да овај 

орган треба трајно да дјелује. 

„ Савјет би требао да сугерише  начин 

реализације Стратегије развоја , али 

предлагати и начелнику, скупштини и 

другим органима и институцијама 

општине мјере за побољшање 

привредног амбијента у Приједору“ 

казао је Павић. 

Директор приједорске  Фабрике кекса и 

вафла „ Мира“ Мирослав Турншек, као 

члан савјета из реда привредника је 

рекао да подржава идеју о његовом 

формирању . 

„ Свима је јасно да без привреде нема 

живота и да је привреда та која 

запошљава ,као и   да се из кризе 

можемо извући улагањем у привреду и 

јачањем привредних субјеката на нивоу 

општине  те се надам  да ће 

новоформирани савјет дати доста нових 

конкретних приједлога и савјета и да ће 

бити резултата“ рекао је Турншек. 

Новоформирани Привредни савјет 

општине има 35 чланова ,а  чине га 

привредници , представници локалне 

заједнице , локалне развојне агенције и  

невладиног сектора. 

 

Постављено 8 нових туристичких 

инфо-табли 

 

У граду Приједору постављено  је осам 

нових туристичких инфо табли којима 

су обиљежене најзначајније културно-

историјске локације, а пројекат 

„Постављање инфо табли на подручју 

општине Приједор“ са 8.000 КМ 

финансирало је Министарство трговине 

и туризма Републике Српске. 

 Директор Туристичке организације 

Приједора Амира Ганић рекла је да се 

ради о двостраним таблама са 

фотографијама објеката  некад и сад и 

информацијама о сваком обиљеженом 

објекту. 

 "Ове табле грађанима Приједора, 

њиховим гостима и туристима 

омогућиће да се ближе упознају са 

најзначајнијим културно-историјским 

објектима у граду на Сани ", казала је 

Ганићева. 

 Инфо табле су постављене испред 

споменика доктора Младена 
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Стојановића, куће Чиркинагића у 

Старом граду, цркви брвнари у 

Јелићкој, Марићкој и Бусновима, 

музичког павиљона у Љубији, старе 

куле у Козарцу и старе пилане у 

Козарцу. 

 "Реализација пројекта `Постављање 

инфо табли на подручју општине 

Приједор` доводи до повећања нивоа 

знања и употпуњује туристичку понуду 

града, док је свеобухватни циљ пројекта 

унапређење сектора туризма у 

Приједору", истакла је Ганићева. 

 Сличан пројекат Туристичка 

организација општине Приједор 

реализовала је прошле године  такође уз 

финансијску подршку ресорног 

министарства, када је постављено првих 

осам туристичких инфо табли 

постављено  ужем дијелу града.  

 

Поклони за првачиће 

 

И ове као и претходних година, 

начелник Приједора  ће пригодним 

поклонима даривати малишане који 

3.септембра  први пут сједају у школске 

клупе. 

„Ни ове године нисмо напустили ту 

традицију даривања ученика првака. 

Припремљено је око  580 пакетића које , 

по проведеној тендерској процедури, 

испоручује Издавачка кућа `Ланакс` из 

Бања Луке по цијени од пет КМ“ казала 

је начелник Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић. 

 Она је додала да су пакети пригодног 

садржаја и да се  састоје  од приручника 

„ Учим и пишем“, „ Цртанка“ „ Од броја 

до броја“, „Лавиринти“ , школске свеске  

и честитке начелника општине. 

„Циљ нам је да малишанима олакшамо 

и уљепшамо  први сусрет са књигом и 

школским обавезама, првенствено 

едукативним садржајима ,али и 

садржајима којима дјеца могу изразити 

своју креативност у првим школским 

данима“,  казала је Бабићева.  

 Она је истакла да је у прве разреде 

основних школа према  подацима првог 

уписног рока у школску 

2012/2013.годину уписан  541  првачић. 

Бабићева је потврдила да ,иако ово није 

коначан број, чињеница је да ће тај број  

у односу на прошлогодишњи број 

првачића бити мањи за једно школско 

одјељење. 

 

Пензионерима дрва на рате 

 

Предсједник  Удружење  пензионера 

Приједор Слободан Брдар  потврдио је 

да  је  и ове године заинтересованим 

члановима  овог удружења  омогућено  

да  под повољним  условима  набаве 

огревно  дрво  за предстојећу  сезону 

гријања. 

„Пензионери  ће   испоручено  огревно  

дрво отплаћивати  у  шест једнаких 

мјесечних рата, а пошто су  прошле 

године  били задовољни  са  његовим 

квалитетом,Удружење је и ове године  

продужило сарадњу  са  Ратком 

Милојицом који се бави  прометом  ове 

врсте дрвета“ казао је Брдар. 

Он је потврдио да се цијена  креће од 50 

КМ  за буково и грабово ,односно  40 

КМ  за храстово дрво  по  кубном  

метру,а  да  су купци  сносили  

трошкове његовог превоза  од 15 КМ  

по кубику  дрвета ,казао је Брдар. 

Он је додао   да је заинтересованим 

пензионерима  до сада  испоручено 2 

000 , од планираних 2 500 кубика 

дрвета. 

Према његовим ријечима, на овакав 

начин  набавке огревног дрвета 

одлучило се  око 300 пензионера  који 

су  у зависности  од висине  својих  

пензија  купили  од 5 до  15  кубних  

метара дрвета. 

 

22.8. Одржана аукција слика 

 

На аукцији слика која је под 

покровитељством начелника општине 

одржана у лапидаријуму Музеја Козаре 

у Приједору прикупљено је 5160 КМ од 

продаје 15 од 22 изложене слике. 

Половина средстава биће усмјерена на 
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Удружење ликовних умјетника 

Приједор чији су чланови аутори  слика  

које су биле изложене на аукционој  

продаји , док ће други дио средстава 

бити усмјерен за помоћ у опремању 

сензорне собе Основне и средње 

Специјалне школе „ Ђорђе Натошевић“. 

Предсједник Удружења ликовних 

умјетника Приједор Драган Топић је 

истакао да се тридесетак чланова ово 

удружења радо одазвало да учествује у 

овој акцији. 

„Био је то дводневни Отворени ликовни 

студио гдје су слике настале и будући 

да је ово друга година да на овај начин 

сарађујемо са општином, на прагу смо 

да остваримо дугорочну сарадњу,а да 

овакве аукционе продаје постану 

традиционалне“ рекао је Топић. 

 
 

Начелница Одјељења за друштвене 

дјелатности Љиљана Бабић је   истакла 

да је Приједор , не само град сликара, 

него и хуманих људи који су 

препознали значај овакве заједничке 

акције општине  и Удружења ликовних 

умјетника. 

„Чињеница да је продана већина слика, 

говори о хуманости наших 

суграђана,али и умјетника који су своје 

радове уступили за провођење једне 

овакве акције“ казала је Бабићева. 

Директор Специјалне школе „Ђорђе 

Натошевић“ Слађана Радаковић је 

истакла да је ова акција веома значајна 

за полазнике ове школе, посебно јер ће 

им од сада у новом објекту бити на 

располагању и сензорна соба. 

 

 
„Соба је стигла и још није у потпуности 

плаћена, а њена укупна цијена је око 35 

000 КМ. Општина нам по ко за који пут 

помаже, овог пута заједно са 

умјетницима и то само показује да на 

град има велико срце“ рекла је 

Радаковићева. 

Слике које нису нашле купце биће 

наредних дана изложене у ТВ аукцији 

на локалној Телевизији Приједор. 

Ова аукција слика једна је од 

манифестација приједорског 

„Културног љета 2012“ које се завршава 

наредног викенда Смотром фолклорних 

ансамбала „ Приједорчани своме граду“ 

и финалним надметањима у 

манифестацији“ Село весело“ која се 

одржава у  приградској мјесној 

заједници Орловача 

 

27.8. Завршено Културно љето 2012. 

 

На позорници приједорске Љетне баште  

одржано  је вече фолклора под називом 

„ Приједорчани своме граду“ на којем је 

наступило осам културно-умјетничких 

друштава.  
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Они су у двочасовном програму 

одушевили приједорску публику 

вјештином игре и покрета које није 

умањила ни изузетно врела љетна ноћ.У 

програму су наступили СКУД „ Др 

Младен Стојановић“ , културно 

умјетничка друштва“ Козара“ из 

Чиркин Поља, Козарца и Доње Љубије, 

КУД „ Омарска“ из Омарске  и „ Осман 

Џафић „ из Доње Пухарске  те „ Чигре“ 

из Ћеле, као и чланови фолклорне 

секције Удружења Украјинаца „ Козак“ 

из Трнопоља. Они су играма народа 

поткозарског краја, али и ширег региона 

уједно и затворили овогодишњу 

манифестацију „Приједорско културно 

љето 2012“. Овај вишемјесечни програм 

разних културних садржаја почео је 

18.маја када је обиљежен Свјетски дан 

музеја и обухватио је 37 различитих 

наступа приједорских културно -

умјетничких друштава, омладинских и 

невладиних организација, културних 

установа и појединаца који су оживјели 

градске тргове , љетне позорнице и 

изложбене просторе  у граду на Сани и 

тиме дуго , врело љето учинили 

занимљивијим Приједорчанима и 

њиховим гостима. 

 

Село Орловача побједник 

манифестације „ Село весело“ 

 

Укупни побједник манифестације „Село 

весело 2012“  је село Орловача гдје је  

одржано финале овог културно-забавног 

каравана  којим  је уједно и завршено 

овогодишње Културно љето у 

Приједору.У финалу манифестације , 

чији је циљ оживљавање приједорских 

села културно-забавним и спортским 

садржајима , учествовале су екипе села : 

Горња Ламовита , Томашица , Љескаре-

Калајево и Орловача који су се 

такмичили у традиционалним и 

атрактивним играма и квизу из 

познавања пољопривреде. 

 

 
 

Чланице Удружења жена Мјесне 

заједнице Орловача, организовале су 

гастро изложбу на којој су представиле , 

и посјетиоцима понудиле , 

традиоционална поткозарска јела. Село 

весело“ , ове године окупило је око 

5.000 посјетилаца , што је чини 

најпосјећенијом манифестацијом 

„Приједорског културног љета“. 

 

Одржана Осма ликовна колонија 

 

На Мраковици је одржана  Осма 

ликовна колонија „ Сретен Стојановић“ 

која је окупила осам сликара.Селектор  

Зоран Радоњић је потврдио да је 

приоритет у избору учесника колоније 

била биографија и квалитет радова 

умјетника.  

 

 
 

„Пресудно је било да су умјетници 

имали доста појављивања у јавности и 

да су им дјела квалитетна како би град 

био богатији за још више добрих слика 

што је поента ове колоније“, рекао је 

Радоњић додајући да тему радова 

бирали  сами учесници. 
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У раду осмог сазива колоније на 

Мраковици учествовали су академски 

сликари Горан Деспотовски, Влада 

Ранчић, Љубомир Вучинић и Милица 

Маслаћ из Новог Сада, Катарина 

Ђорђевић из Ниша, Срђан Косић из 

Слатине код Бањалуке,Андреа Крнетић 

из Приједора, а са њима ће сликати и 

селектор колоније Зоран Радоњић из 

Приједора.  

Рад умјетника  пратила је  ликовни 

критичар Весна Тодоровић из Београда.  

Радови настали на Козари, вјечној 

инспирацији књижевника сликара и 

других умјетника, биће изложени у 

Музеју Козаре у Приједору, на изложби 

која ће бити отворена, већ по традицији, 

у септембру поводом јубиларних 

40.Књижевних сусрета на Козари. 

Покровитељ колоније, која носи име 

једног од највећих и најпознатијих 

приједорских умјетника академика 

Сретена Стојановића и чији су циљеви 

његовање и очување ликовне традиције, 

стваралаштва и едукација младих 

генерација, је  била општина Приједор.  

 

Издавач: Општина Приједор 


